
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ  

ЗА ПОЧАСОВО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – 

ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

 1.1. Заявление за участие – попълва се по образец, приложен към 

тръжните книжа; 

 1.2. Опис на представените документи - попълва се по образец, 

приложен към тръжните книжа; 

 1.3. Документ за закупени тръжни книжа – копие от касовата 

бележка (от фактурата) или платежно нареждане за внесена по посочената 

сметка сума; 

 1.4. Документ за внесен депозит – касовата бележка (фактурата) или 

платежно нареждане за внесен по посочената сметка депозит за участие в 

търга; 

1.5. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или 

заверено копие), от търговски регистър. Удостоверението да е издадено 

след датата на заповедта за обявяване на търга. 

 1.6. Копие от удостоверение за данъчна регистрация, заверено за 

вярност от кандидата; 

 1.7. Копие от  БУЛСТАТ, заверено за вярност от кандидата; 

 1.8. Свидетелство за съдимост (оригинал), издадено от Бюро 

“Съдимост” към Районния съд по месторождение на лицето - едноличен 

търговец, управител или представляващ търговското дружество, кандидат 

за участие в търга. 

 1.9. Удостоверение от Националната агенция по приходите, в която е 

регистриран кандидатът, че няма задължения към държавния бюджет и 

към осигурителни фондове – оригинал; 

 1.10. Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато търговеца 

се представлява от пълномощник. 



Документите да отразяват последните промени в регистрацията 

на кандидатите. 

 

2. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците 

са следните: 

 

           - Наемателят да използва нови машини и автомати, което да се 

удостовери при монтирането им във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” с документи; 

           - Да има опит в поставянето и поддържането на автомати за топли 

напитки, за безалкохолни напитки и пакетирани стоки в последните 3 

години; 

          - Да разполага със свои специализиран персонал за обслужване, 

поддръжка и зареждане на машините и апаратите; 

          - Да предлага поне два вида кафе еспресо и един вид разтворимо кафе; 

- Да се спазва определен маршрут на движение и режим на влизане и 

излизане от района на училището, установен от Началника на ВВМУ 

“Н.Й.Вапцаров”; 

- Всяка машина да разполага с фискално устройство; 

- Складовата база на наемателя да е регистрирана в Агенцията по 

безопасност на храните; 

- ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” не поема отговорност по охрана на 

машините и автоматите; 

- Кандидатите да предлагат машини за пакетирани храни и напитки, 

работещи, както с монети, така и с банкноти; 

- Да имат добра търговска репутация на национално равнище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


